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Lato pełne
inwestycji

gwiazdy w Wejherowie

Budżety 
pod lupą
radnych

Będzie 
remont 
dworca

Partycja Markowska 
(na zdjęciu) będzie jedną 
z wielu gwiazd, które 
zabłysną tego lata w Wej-
herowie. 

Popularna piosenkarka 
rockowa zaśpiewa 27 lipca 
w amfiteatrze w parku pod-
czas imprezy „Złote przeboje 
na wakacjach”. Tego samego 
wieczora wystąpi znakomity 
zespół „Zakopower”. 

Wcześniej (13 lipca) w 
WCK koncertować będzie 
„Wolna Grupa Bukowi-
na” i „Kroke” (20 lipca), 
natomiast w sierpniu usły-
szymy wokalistkę jazzową, 
Agę Zaryan.                Str. 12

Jest szansa na remont 
dworca kolejowego w 
Wejherowie. Komplek-
sową modernizację za-
bytkowego bydynku za-
powiada PKP. 

Jak mówi rzecznik kolei, 
Tomasz Kowalski, wyre-
montowane zostaną: elewa-
cja i zadaszenie budynku, a 
także jego zaniedbane dotąd 
wnętrza. W dodatku będą 
one przystosowane do obsłu-
gi  osób niepełnosprawnych. 

Trwają przygotowania 
do tej oczekiwanej przez 
mieszkańców inwestycji, a 
postępowanie przetargowe 
zaplanowano w III kwartale 
2013 roku. Roboty powinny 
rozpocząć się pod koniec tego 
roku. Czekamy!

Prezydent Wejherowa uzyskał absolu-
torium za 2012 rok, podobnie jak starosta 
wejherowski oraz większość burmistrzów 
i wójtów w gminach powiatu wejherow-
skiego. W większości samorządów radni 
ocenili pozytywnie realizację ubiegłorocz-
nego budżetu, jedynie w Rumi stawiając 
ocenę niedostateczną.

Radni Rumi nie udzielili absolutorium burmistrz 
Elżbiecie Rogali-Kończak (zabrakło dwóch głosów), 
natomiast włodarze pozostałych samorządów zostali 
ocenieni pozytywnie za wykonanie budżetu 2012 r. 
                            Str. 3

Obok prowadzonych 
przez kolej remontów prze-
jazdów przez tory, o których 
pisaliśmy w czerwcowym 
wydaniu „Pulsu Wejhe-
rowa”, trwają inwestycje 
miejskie. Modernizacja ulicy 
Śmiechowskiej, budowa tra-

sy pieszo-rowerowej wzdłuż 
rzeki Cedron, nowe chodniki 
na ul. Roszczynialskiego - to 
tylko niektóre z nich. 

Remonty i budowy po-
wodują utrudnienia dla 
kierowców samochodów, dla 
pieszych, a także komunika-

cji miejskiej. Nie obejdzie się 
bez perturbacji, związanych 
z rozpoczęciem przebudowy 
skrzyżowania ulic Św. Jana 
– Sienkiewicza – 10 Lutego 
na drodze wojewódzkiej nr 
218 przed przejazdem kole-
jowym.           Str. 5

Najpierw będą utrudnienia i objazdy, ale za to potem zdecy-
dowanie poprawi się komunikacja w rejonie przejazdu kolejo-
wego na ul. Sienkiewicza. Właśnie rozpoczyna się modernizacja 
skrzyżowania wspomnianej ulicy z ulicami Św. Jana i 10 Lutego. 
To nie jedyna inwestycja, realizowana tego lata w Wejherowie.  
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AKTUALNOŚCI

Panu Mieczysławowi Makuratowi
Radnemu Miasta Wejherowa

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

O J c a

składa

Krzysztof hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

oraz Leszek glaza
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 

K O N D O L E N C J E 

Dziecko przy torach
Coraz częściej wejherowska Straż Miejska podejmuje inter-

wencję wobec  nietrzeźwych osób, opiekujących się nieletnimi. 
Ostatnio funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że wzdłuż 

torowiska przy ulicy 12 Marca w Wejherowie idzie pijany mężczy-
zna i ma pod opieką nieletnią dziewczynkę. Gdy  strażnicy dotarli 
na miejsce, opiekun dziecka  leżał już przy nasypie kolejowym, 
a obok niego stała 6-letnia dziewczynka - jak się potem okazało 
jego siostrzenica. Mężczyzna nie był w stanie wstać o własnych 
siłach.  Jak się okazało, 37-letni mieszkaniec Gniewa, Marek R. 
miał we krwi prawie 3,5 promila alkoholu. Teraz sprawa pijanego 
opiekuna trafi na wokandę Sądu Rejonowego Wejherowie.

Kierował w pijanym widzie
2 lipca około godz. 22 funkcjonariusze Staży Miejskiej za-

trzymali motorowerzystę, który na ulicy Mickiewicza jechał 
motorowerem „pod prąd”. Okazało się, że 24-letni mieszkaniec 
Wejherowa był nietrzeźwy. 

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, kierującemu 
grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.

czy kradł z głodu?
Wejherowscy strażnicy ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży 

dwóch koszy z budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 12 Marca 
w Wejherowie. Skradzione kosze mężczyzna ukrył w plecaku, 
a  potem sprzedał na dworcu PKP w Wejherowie nieznanemu 
mężczyźnie za 100 złotych. 

Jak wyjaśnił sprawca, zarobione w ten sposób pieniądze 
przeznaczał przez trzy dni na zakup żywności. Postępowanie 
wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Komenda Straży Miejskiej 
w Wejherowie.           ZH.

STRAŻ MIEJSKA

Poseł Macierewicz przed-
stawił dotychczasowe efekty 
pracy zespołu ds. zbadania 
katastrofy smoleńskiej, któ-
rej przewodniczy. Pokazał, co 
wyraźnie podkreślił, film ro-
syjskiej agencji informacyjnej 
RIA Novosti, zrobiony zaraz 
po katastrofie. Przedstawio-
no na nim symulacje ostat-
nich chwil lotu i eksplozję 
samolotu w powietrzu, która 
była przyczyną katastrofy. 

Poseł podkreślił, iż tysiące 
rozrzuconych części samolo-
tu  oraz przeprowadzone sy-
mulacje wskazują, że brzoza 
nie była przyczyną tragedii. 
Zaznaczył, że sanitariusze, 
którzy zjawili się na miejscu 
tragedii nie zostali przesłu-
chani przez polską stronę. 
NATO po 10 kwietnia zapro-
ponowało Polsce współpracę 
przy wyjaśnieniu katastrofy, 

Macierewicz w Wejherowie

Nie tylko 
o katastrofie

Na zaproszenie poseł Doroty Arciszew-
skiej-Mielewczyk, 27 czerwca do Wejherowa 
przybył poseł Antoni Macierewicz. Zaintere-
sowanie spotkaniem było bardzo duże, o czym 
świadczy fakt, iż w auli Jana Pawła II zabrakło 
miejsc siedzących. Wiele osób słuchało gościa, 
stojąc przez prawie 2 godziny. 

jednak strona rządowa nie 
przyjęła pomocy. 

Poseł Macierewicz mówił 
także o przyszłości stwier-
dzając, iż potrzeba jest odbu-
dowa polskiego przemysłu, 
gdyż bez niego nie będzie 
nowych miejsc pracy. Stwier-
dził, iż jedną z pierwszych 
decyzji, w przypadku przeję-
cia władzy przez PiS, będzie 
zniesienie ustawy emerytal-
nej, wydłużającej czas pracy 
do 67 roku. 

Wystąpienie posła Ma-
cierewicz było nagradzane 
brawami. Na zakończenie 
spotkania radna powiato-
wa Genowefa Słowi po 
kaszubsku podziękowała 
posłowi za jego służbę na 
rzecz Polski, a prowadząca 
spotkanie Violetta Mac-
kiewicz-Sasiak, wręczyła 
bukiet kwiatów.  

WAŻNE TELEFONY:
POgOTOWiE  -  58 677 61 02  lub  58 677 61 03

KOmENdA  POLicji - Dyżurny 58 672 97 22 
 
STrAŻ POŻArNA  -  Dyżurny  58 677 61 00

STrAŻ miEjSKA   -  Dyżurny 58 677 70 40

Na drodze krajowej nr 6 w 
Kębłowie (gm. Luzino), kierow-
ca Citroena Berlingo zderzył 
się z dwoma samochodami oso-
bowymi. 47-letniego pasażera 
Citroena z obrażeniami ciała, 
przetransportowano do wejhe-
rowskiego szpitala. 

Ze wstępnych informacji wy-
nika, że 41-letni kierowca Citro-
ena Berlingo jadąc w kierunku 
Wejherowa, zjechał na lewy pas 
ruchu i uderzył w samochód 
kia picanto, którym kierowała 
35-letnia mieszkanka Sławna.  
Następnie uderzył czołowo w 

Volkswagena Polo, którym 
kierowała 49-letnia mieszkanka 
gminy Luzino. Kierowcy byli 
trzeźwi. 47-letni pasażer citro-
ena został przetransportowany 
do wejherowskiego szpitala. 

Śledczy wyjaśniają okolicz-
ności tego wypadku. 

groźny wypadek w Kębłowie

Zderzenie trzech
samochodów

Policjanci z Komisa-
riatu Policji w Szemu-
dzie przy współpracy 
z policjantami z Gdy-
ni-Chyloni zatrzymali 
31-letniego mężczyznę, 
który zajmował się 
uprawą marihuany. 

szemud
Plantacja 
marihuany
w piwnicy

Na terenie prywatnej pose-
sji w Szemudzie, w specjalnie 
przygotowanym pomieszcze-
niu w piwnicy, z odpowiednim 
naświetleniem i wentylacją, 
znajdowało się 95 krzewów 
marihuany. 

Oprócz krzewów marihuany, 
policjanci znaleźli także susz ro-
ślinny o wadze ponad 130 gram. 

Zatrzymany mężczyzna noc 
spędził w policyjnym areszcie. 
Za uprawę konopi indyjskich 
grozi kara pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do 8 lat.

Składamy serdeczne podziękowanie 

Panu Krzysztofowi hildebrandtowi 
Prezydentowi Miasta Wejherowa 

za delegacje z Urzędu Miasta 
oraz 

Panu Przewodniczącemu 
Leszkowi glaza i Radnym z Rady Miasta, 

za wsparcie słowami otuchy i złożone kwiaty, 

w ostatniej drodze mojego męża, 
naszego ojca 

śp. stanisława Makurat, 

żona Urszula, 
córki Grażyna i Janina 
oraz syn Mieczysław 
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SAMORZĄD

Podjęcie przez Radę Miasta 
Rumia uchwały w sprawie 
nieudzielenia absolutorium 
burmistrzowi oznacza możli-
wość wystąpienia z inicjatywą 
przeprowadzenia referendum 
w sprawie odwołania Elżbiety 
Rogali-Kończak. Radni mogą 
podjąć uchwałę o przeprowa-
dzeniu referendum w sprawie 
odwołania burmistrza, ale… nie 
muszą. To rada gminy decyduje 
o rozpoczęciu takiej procedury.

W Redzie burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński otrzymał ab-
solutorium przy jednym głosie 
wstrzymującym się. Miniony 
rok był fatalny dla miasta, 
w którym dochód na jednego 
mieszkańca był najniższy spo-
śród 123 pomorskich gmin. 

DużE INWESTyCJE, 
NISKIE ZADłużENIE
Za jego udzieleniem abso-

lutorium prezydentowi Wejhe-
rowa, Krzysztofowi Hilde-
brandtowi głosowało 11 rad-
nych, zaś 7 radnych Platformy 
Obywatelskiej tradycyjnie było 
przeciwnych. 

Ubiegły rok należał bez wąt-
pienia do najlepszych w historii 
Wejherowa. Rekordowe były 
wpływy do budżetu miasta 
(148,0 mln zł), zaś na inwesty-
cje przeznaczono niespotykaną 
dotąd kwotę 48,9 mln zł (wyższą 
od ubiegłorocznej aż o 87 proc.).

Ubiegłoroczne nakłady na 
inwestycje w kwocie 48,9 mln 
zł to duży sukces w obliczu kry-
zysu gospodarczego. Stanowią 
bowiem aż 33,1 proc. całorocz-
nych dochodów miasta. Taki 
wskaźnik plasuje Wejherowo 
na 13. miejscu w województwie 
pomorskim (na 123 gminy) oraz 
na 179. w Polsce (na 2545 gmin 
i miast na prawach powiatu).

DOCHODy WZROSły
Dochody miejskiego budżetu 

wyniosły z kolei 148,0 mln zł i 
jeszcze nigdy w historii nie były 
tak wysokie. W porównaniu do 
2011 roku wzrosły o 13,2 proc. 

To jeden z najlepszych wskaź-
ników na Pomorzu, zwłaszcza 

Czerpaliśmy pełnymi garściami z możliwości finanso-
wych, jakie daje nam unia Europejska – podkreślił prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt, który został oceniony wyso-
ko m.in. za prowadzone inwestycje.  

Małe trójmiasto po sesjach absolutoryjnych

Budżety pod lupą
We wszystkich gminach powiatu wejherowskiego odbyły się sesje podsumowują-

ce wykonanie budżetów za ubiegły rok. Jedynie radni miasta Rumia nie udzielili 
burmistrzowi absolutorium. Elżbiecie Rogali-Kończak zabrakło dwóch głosów. 
Włodarze pozostałych samorządów zostali ocenieni pozytywnie.

W sprawozdaniu za 2012 rok prezydent Krzysztof Hildebrandt 
mówił m.in.:

- Nie sposób mówić o inwestycjach i nie rozpocząć od nowej sie-
dziby Wejherowskiego Centrum Kultury, czyli Filharmonii Kaszubskiej. 
Nakłady poniesione w ub. roku na prace budowlane i instalacyjne 
to ok. 30 mln zł, z czego 5,5 mln zł wyniosło dofinansowanie z Unii 
Europejskiej.  Wejherowo skorzystało z pomocy europejskiej także 
przy budowie tras rowerowych w ramach projektu „Turystyczny Szlak 
Północnych Kaszub”. Koszt wyniósł 730 tys. zł, w tym 420 tys. zł stano-
wiło właśnie dofinansowanie unijne. Nie zapomnieliśmy również w 
2012 roku o remontach dróg i ulic. 

Oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi jeden 
z ważniejszych obszarów naszych działań i ma znaczny udział w 
strukturze wydatków. W 2012 roku nakłady na oświatę wyniosły 49,6 
mln zł, co stanowiło 29,5 proc. wydatków budżetowych. Tymczasem 
rządowa dotacja do oświaty wyniosła tylko 30,5 mln zł. Z własnych 
środków musieliśmy więc dołożyć aż 19,1 mln zł, aby zapewnić pra-
widłowe funkcjonowanie oświaty i warunki niezbędne dla rozwoju 
każdego ucznia. Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne 
osiągnięcia sportowe otrzymało 371 uczniów. 

Ważną rolę w rozwoju uczniów spełniają świetlice szkolne, które 
funkcjonowały przy 5 szkołach samorządowych. Koszt prowadzenia 
tych świetlic to 641 tys. zł, a stołówek szkolnych - ponad 1,2 mln zł. Z 
posiłków korzystało ok. 1300 uczniów dziennie. Wiele samorządów 
likwiduje stołówki z uwagi na coraz trudniejszą sytuację finansową. 
My staramy się je utrzymywać.

jeśli weźmie się pod uwagę, iż 
w 44 jednostkach samorządu 
dochody były niższe, aniżeli rok 
wcześniej. Na przykład do kasy 
gminy miejskiej Puck wpłynęło 
aż 29,5 proc. mniej pieniędzy 
w porównaniu do 2011 roku. 
Dochody Sopotu były niższe o 3,1 
proc., miasta Kościerzyna o 7,5 
proc., Helu o 14,3 proc., Kosako-
wa o 24,2 proc.To tylko niektóre 
przykłady z województwa.

Co ciekawe, przy ogromnych 
wydatkach inwestycyjnych 
miasto Wejherowo należało do 
najmniej zadłużonych samorzą-
dów. Wskaźnik ten na koniec 
roku wynosił 29,2 proc. 

W innych gminach było go-
rzej. Dla porównania, Gniewino 
było zadłużone na 57,8 proc. 
swojego budżetu. Dług Rumi 
wynosił 52,3 proc. całorocznych 
wpływów budżetowych, a Redy 
40,6 proc.

POZyTyWNA
OPINIA RIO
Komisja Rewizyjna Rady 

Miasta Wejherowo stwierdziła, 
że prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, realizując zadania 
związane z wykonaniem bu-
dżetu za 2012 rok, kierował się 
zasadą celowości, legalności, 
rzetelności i oszczędności w 
gospodarowaniu środkami pu-
blicznymi. Pozytywną opinię 
wyraziła również Regionalna 
Izba Obrachunkowa.

OPOZyCJA PRZECIW
Udany rok 2012 nie prze-

szkodził głosować opozycji prze-
ciwko udzieleniu absolutorium 
Krzysztofowi Hildebrandtowi. Z 
tego grona wyłamał się jedynie 
Mirosław Ruciński z PO, który 
podkreślił, że ubiegłoroczne 
działania i dokonania władz 
nie pozwalają mu zagłosować 
przeciwko. 

Krzysztofa Hildebrandta 
tradycyjnie poparli w jego dzia-
łaniach i ocenach radni klubu 
„Wolę Wejherowo” oraz radny 
Prawa i Sprawiedliwości.

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Największe wydatki na edukację

Radny Jacek Gafka z PO mówił m.in. o rzekomo wyso-
kim zadłużeniu miasta, podając jedynie kwoty, które mogły 
wydawać się wysokie np. na tle malutkiej gminy Linia. W 
rzeczywistości porównując wysokość zadłużenia do docho-
dów, miasto Wejherowo należy do najmniej zadłużonych na 
Pomorzu (29,2 proc.), o czym radny Gafka nie wspomniał.

Tradycyjnie opozycja miała zastrzeżenie do promocji mia-
sta, w tym do ogłoszeń prasowych. Tymczasem cała promocja 
stanowi zaledwie 1,5 promila wydatków, zaś wiele ustaw 
zobowiązuje samorząd do ogłaszania określonych tematów 
w gazetach. Poza tym inwestycje realizowane ze środków 
unijnych muszą być obowiązkowo promowane. To jeden z 
warunków przyznania i rozliczenia dotacji na konkretne 
zadania inwestycyjne.

Radny Gafka dużo mówił o zawiadomieniu, który radni 
Platformy Obywatelskiej złożyli do prokuratury i o tym, że 
prokuratura zajęła się sprawą rzekomych nieprawidłowości 
przy przekształceniu Zakładu Usług Komunalnych w spółkę. 

- Donos radnych PO do prokuratury to moim zdaniem 
tworzenie sztucznych faktów. Oczywiście, że prokuratura 
sprawą musiała się zająć. Wpłynął donos i do obowiązków pro-
kuratora należy sprawdzenie tego, co zostało w nim napisane. 
To jedyny i wyłączny powód, dla którego prokurator musiał 
pochylić się nad pismem - ripostował Wojciech Kozłowski, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowo. - To tworzenie 
medialnych faktów tylko po to tylko, aby innych oczerniać.

Radny Kozłowski użył dość sugestywnego porównania, 
pytająć, co by się stało, gdyby na przykład oskarżyć radnego 
Gafkę o kradzież pióra do pisania i złożyć wniosek do proku-
ratury. Organa ścigania przez kilka miesięcy zajmowałyby 
się tą sprawą. W tym samym czasie wszyscy mogliby się 
zastanawiać, czy rzeczywiście radny Gafka nie ukradł pióra. 
Oczywiście, o tej sprawie pisałyby wszystkie media.

- Po dwóch lub trzech miesiącach okazałoby się, że radny 
Gafka nie jest złodziejem, sprawa zostałaby umorzona, a 
pióro by się odnalazło - kontynuował Wojciech Kozłowski . - 
No, ale co zostało już powiedziane i napisane, przylgnęłoby 
do radnego na długi czas. Tak mniej więcej wygląda mecha-
nizm tego typu działania radnych Platformy Obywatelskiej .

- Wsłuchując się w słowa radnego Gafki mam odczucie, 
że prowadzi już kampanię wyborczą jako szef wejherowskiej 
Platformy Obywatelskiej. Jacek Gafka skupił się zaledwie 
na 2 promilach wydatków i bardzo mocno je skrytykował - 
stwierdził prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Radny skupił 
się na tym, że niepotrzebnie wydajemy środki finansowe po 
to, żeby w mediach przekazać pewne bardzo ważne rzeczy 
społeczeństwu. Czyli skupił się na tym, jak ograniczyć 
możliwość wypowiedzi samorządu wejherowskiego o tym, 
co robi. Na tym, jak zamknąć nam usta. Odnoszę więc uza-
sadnione wrażenie, że chodzi o to, aby był słyszalny jedynie 
głos opozycji w mediach, które służą jedynie radnemu Gafce 
- w których on występuje, w których on mówi, w których on 
przedstawia swoje poglądy. Nie ma prawa być słyszalny głos 
samorządu wejherowskiego. Nie możemy mówić o tym, co 
robimy na rzecz mieszkańców, bo to byłoby już zagrożenie 
w rozumieniu radnego Gafki? - pytał prezydent Wejhera.

Ryszard Wenta

Wokół absolutorium 

Opozycji zabrakło 
argumentów

Na ostatniej sesji opozycyjnym radnym Plat-
formy Obywatelskiej najwyraźniej brakowało 
argumentów, aby merytorycznie uzasadnić 
negatywną opinię w sprawie absolutorium dla 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. 
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SAMORZĄD

Nie obyło się bez źle 
wypełnionych oświadczeń. 
Udało się nam wyłapać 
kilka. Na przykład Wiesław 
Szczygieł napisał, że z tytu-
łu diety za pełnienie funkcji 
przewodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego uzyskał 3 
468 zł. Po naszej interwencji 
skorygował swoje zeznanie, zaś 
kwota otrzymanego ryczałtu 
wzrosła już do 30 528 zł, a więc 
dziewięciokrotnie.

Tymczasem problem może 
mieć radny Jerzy Conradi, 
na co dzień dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury, Sportu i 

Ile zarobili radni powiatowi w 2012 roku

Od ok. 59 do 4 tysięcy 
złotych miesięcznie

Piotr Pelcer, radny Powiatu Wejherowskiego, jest rekordzistą pod względem docho-
dów za 2012 rok. Z analizy jego oświadczenia majątkowego wynika, że w minionym 
roku zarobił 718 tys. złotych. Poza nim na podium uplasowali się Wiesław Szczygieł 
(284 tys. zł) oraz Stanisława Bujanowicz (237 tys. zł).

Rekreacji w Redzie. Wypełnia-
jąc oświadczenie majątkowe 
J. Conradi podał zarobki w 
kwocie netto, a nie w kwocie 
brutto, do czego zobowiązuje 
go ustawa. 

Pojęcie „wynagrodzenie net-
to” funkcjonuje w nieoficjalnym 
obiegu, lecz wszelkie umowy 
o pracę muszą uwzględniać 
kwotę brutto. Kwoty netto 
pojawiają się bowiem już po 
uwzględnieniu wszelkich po-
trąceń i odliczeń ustawowych.

- Kwota diet w moim 
oświadczeniu majątkowym 
została omyłkowo wpisana 
- powiedział „Pulsowi Wej-
herowa” Wiesław Szczygieł, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego. - Korekta 
została dokonana w dniu 14 
czerwca 2013 r. i zamieszczona 
w BIP. Natomiast radny Jerzy 
Conradi wpisał kwotę netto 
dochodów i został wezwany do 
złożenia korekty. 

Wydaje się, iż zgodnie z in-
tencją ustawodawcy w rubryce 
VIII powinno się wpisać docho-
dy osiągane przez cały ubiegły 

rok. Bez znaczenia jest, czy są 
one opodatkowane, czy nie. 
Podać też należy, jaka kwota 
przysługiwała danej osobie z 
danego tytułu (np. stosunku 
pracy, umów o dzieło, wynaj-
mowania mieszkania). 

- Sumy te powinny być 
podane brutto - wyjaśniają 
przedstawiciele wojewody po-
morskiego. - Biorąc pod uwagę 
literalne brzmienie, nie byłoby 
konieczności deklarowania 
przez radnego rent, emery-
tur, zasiłku dla bezrobotnych. 
Oświadczenie majątkowe służy 
bowiem ukazaniu wyborcom, z 
jakich źródeł utrzymuje się oso-
ba publiczna i jakie to są kwoty. 
Naszym zdaniem, zobowią-
zani do składania oświadczeń 
majątkowych powinni podać 
każdy rodzaj własnego docho-
du, zarówno podlegającego 
opodatkowaniu i składkom 
(np. ZUS, PFRON itp.), jak i 
zwolnionego od nich (a więc 
renty, emerytury, zasiłki dla 
bezrobotnych, wynagrodzenie, 
dochody z działalności gospo-
darczej, najmu, dzierżawy, 

diety itp.) - dodają urzędnicy.
Z analizy oświadczeń ma-

jątkowych radnych Powiatu 
Wejherowskiego wynika, iż 
osiągają oni ponadprzeciętne 
dochody. Miesięczne dochody 
pierwszego na liście Piotra 
Pelcera wynoszą 59 821 zł, 
zaś ostatniej w zestawieniu 
Genowefy Słowi 3 424 zł.

Pięcioro radnych (K. Łuko-
wicz, G. Słowi, A. Dąbrowicz, 
P. Pelcer, E. Daleka) prowadzi 
działalność gospodarczą. Nie 
wszyscy jednak osiągnęli z tego 
tytułu dochód.

Okazuje się, że najbardziej 
nietrafionym pomysłem było 
prowadzenie kancelarii praw-
niczej. Krzysztof łukowicz, 
świadcząc właśnie usługi praw-
nicze, wykazał stratę w wyso-
kości 22 081 zł. Jednak niepo-
wodzenie to zrekompensował 
sobie zarobkami uzyskanymi 
w Szpitalu Specjalistycznym w 
Wejherowie, gdzie zatrudniony 
jest jako radca prawny, ale już 
w zupełnie innej formie.

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Obrady Rady Powiatu Wejherowskiego. Radni pracują podczas takich sesji oraz w 
komisjach merytorycznych. 

Tak właśnie, parafrazując Wyspiańskiego będą mogli powie-
dzieć przyszli emeryci po „reformach”, które chce przeprowadzić 
premier Donald Tusk z ministrem finansów Jackiem Vincentem 
Rostowskim, przy poparciu Platformy Obywatelskiej. Chodzi o 
chocholi taniec polityków nad Otwartymi Funduszami Emery-
talnymi, co w praktyce może oznaczać ich likwidację. 

Co byśmy o OFE nie mówili, to są tam realne pieniądze przy-
szłych emerytów i to boli Tuska oraz Rostowskiego. Chcą je dziś 
zabrać przyszłym emerytom z OFE dla ratowania budżetu, chcą 
wydać natychmiast, a przyszłym emerytom dać zapisy na kon-
tach w ZUS. Będą one niewiele warte, biorąc pod uwagę sytuację 
finansową Polski i katastrofalną sytuację demograficzną – po 
prostu nie będzie komu w przyszłości pracować, aby zapisy z tych 
kont wypłacić emerytom.

Jak pewne są kwoty niby zbierane całe życie w ZUS-ie najlepiej 
wiedzą obecni emeryci, których pieniądze się gdzieś rozeszły... A 
i tak mają oni nieporównywalnie większe emerytury, niż te pla-
nowane do wypłaty z ZUS za 20-30 lat! Nikt tego nawet nie kryje.

OFE mają wady (np. zbyt duże prowizje, możliwe wahania ich 
wartości, nie zawsze najlepsze zarządzanie), ale nasze pieniądze 
są tam realnie, a nie wirtualnie. System należy poprawić, wyelimi-
nować wady, a nie pozbawiać emerytów przyszłości mamiąc ich 
ZUS-em w imię ratowania budżetu. Wiadomo do czego emeryci 
będą mogli ten tytułowy sznur wykorzystać…

Rząd powinien przede wszystkim budżet reformować, ograni-
czać zbędne wydatki, a nie drenować wszystkie możliwe rezerwy 
finansowe polskiego państwa i obywateli. Niestety, rząd Platformy 
Obywatelskiej niewiele potrafi. Tusk, Rostowski i PO nie zrobili nic, 
aby naprawdę zreformować system ubezpieczeń społecznych, 
zlikwidować rozmaite przywileje, które obciążają go horrendalny-
mi kosztami i są zwyczajnie niesprawiedliwe. Wtedy starczyłoby 
pieniędzy dla wszystkich i nie trzeba likwidować OFE, czyli tak 
naprawdę okradać przyszłych emerytów.

Obecnie jest tak, że słabo opłacana kasjerka lub magazynier 
w sklepie czy harujący 12 godzin w sezonie robotnik na budowie 
muszą  finansować niemałe emerytury czterdziestokilkuletnich lub 
nawet młodszych policjantów i żołnierzy, nie mówiąc o górnikach, 
prokuratorach, sędziach, agentach, itd. 

Jedyną „reformą” Tuska i PO było wydłużenie wieku eme-
rytalnego, co oznacza, że wspominana kasjerka będzie o 7 lat 
dłużej pracowała na tych młodych policyjnych i wojskowych 
emerytów, gdyż ich reforma w praktyce obejmie dopiero za 25 
lat, bowiem dotyczy  tylko nowo przyjmowanych do służby. A 
pozostałych pracowników objęła już obecnie, a nie tylko tych co 
rozpoczynają pracę!

Ja rozumiem, że cześć górników pracująca pod ziemią, żołnie-
rze na misjach biorący udział w walce czy policjanci–antyterro-
ryści może i powinni szybciej nabywać prawa do emerytury, ale 
reszta? Osobiście znam 39-letniego zdrowego mężczyznę, który 
przejdzie na wojskową emeryturę, gdyż … grał w wojskowej or-
kiestrze na trąbce! 

Jak Tusk z Rostowskim mogą potem patrzeć Polakom w oczy 
i mówić o tym, że nie ma pieniędzy na emerytury, konieczna jest 
praca do śmierci, wyrzeczenia i grabież pieniędzy z OFE. Nie mają 
do  tego moralnego prawa.  Są po prostu żenujący!            dr. Puls

Ostał nam się 
ino sznur...

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

P. Pelcer – 717 847 zł
W. Szczygieł – 283 634 zł
S. Bujanowicz – 236 619 zł
A. Dąbrowicz – 191 939 zł
J. Reszke – 180 320 zł
J. Domański – 173 232 zł
G. Lisius – 131 081 zł
E. Daleka – 129 986 zł
K. Bistroń – 128 840 zł
L. Winczewski – 109 665 zł
M. Kamiński –108 607 zł
K. Łukowicz –107 101 zł
J. Klawiter –102 981 zł
W. Szczypior –100 477 zł
M. Kuberna – 98 575 zł
W. Hirsch – 97 080 zł
J. Thiel – 92 762 zł
D. Rytczak – 92 355 zł
G. Gaszta – 91 492 zł
J. Conradi – 85 263 zł *
W. Rybakowski – 84 511 zł
W. Reclaf – 79 682 zł
W. Sewery – 78 861 zł
L. Bach – 78 444 zł
A. Jamróz – 71 120 zł
Z. Treder – 69 148 zł
J. Król – 68 249 zł
G. Małyszko – 64 728 zł
G. Słowi – 41 082 zł

* Jerzy Conradi podał jedynie 
kwotę netto wynagrodzenia

Zarobki radnych 
w 2012 roku
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INWESTYCJE

W związku z rozpoczęciem 
przebudowy skrzyżowania ulic 
Św. Jana – Sienkiewicza – 10 Lu-
tego na drodze wojewódzkiej 
nr 218 przed przejazdem ko-
lejowym, nastąpią utrudnienia 
w ruchu. Od 7 lipca zamknięta 
jest ulica 10 Lutego, od skrzy-
żowanie z ul. sienkiewicz 
do ul. Kopernika, a także 
parking przy przejeździe 
kolejowym. 

Dzięki przebudowie tego 
skrzyżowania poprawi się 
znacznie drożność komunika-
cyjna w tej części miasta oraz 
dojazd do przejazdu. Za utrud-
nienia przepraszamy.

Od najbliższego poniedziałku tj. 15 lipca rozpoczną 
się prace związane z budową ulicy w rejonie Zakładu 
ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie. Zamknię-
ty zostanie odcinke ulicy Sobieskiego, od ronda do 
budynku ZuS. Wjazd na parking w sąsiedztwie ZuS 
będzie możliwy tylko od ul. Sienkiewicza.  

Jest to ostatni etap prac w ramach Rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa. Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę układu 
drogowego, przebudowę uzbrojenia podziemnego, budowę miejsc 
postojowych, budowę sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, 
linii oświetleniowej, kanalizacji teletechnicznej. 

W tym rejonie powstaną obiekty małej architektury i zieleń. 

urząd
Miasta
informuje

R E K L A M A

Przebudowa ważnego skrzyżowania w Wejherowie

Zamknięta ulica i parking,
zmiany w ruchu pojazdów

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. za-
wiadamia, że w związku z zamknięciem ulicy 10 Lutego, 
linia nr 2 w kierunku Dworca PKP w Wejherowie będzie 
kursowała zmienioną trasą od przystanku „Św.Jana” 
przez ulicę sienkiewicza, sobieskiego (przystanek „so-
bieskiego sąd”) i Kopernika do przystanku „Wejherowo 
Dworzec PKP”, i dalej bez zmian.

W kierunku Szpitala – trasa przebiega bez zmian.

Linia nr 2 będzie kursować w zmienionym rozkładzie 
jazdy. Szczegółowe informacje: 

DYsPOZYtOR MZK - tel. 58 572 29 33.

MZK Wejherowo przeprasza pasażerów za mogące 
wystąpić utrudnienia w korzystaniu z usług wejherowskiej 
komunikacji.

KOMuNIKat MZK
Zmiany w kursowaniu 
autobusów linii nr 2

Rewitalizacja Śródmieścia

Dojazd do Zus
od sienkiewicza

Od poniedziałku wjazd na parkingi w sąsiedztwie ZuS 
będzie możliwy tylko od strony ul. Sienkiewicza.

Firma Skanska - wykonawca inwestycji, rozlokowała się na terenie dotychczasowe-
go nieutwardzonego parkingu u zbiegu ul. 10 Lutego i Sienkiewicza. W tym miejscu 
za kilka miesięcy powstanie tzw. rękaw, który usprawni ruch pojazdów.

Rozpoczęta wła-
śnie przebudowa 
skrzyżowania ulic:  
Sienkiewicza, Św. 
Jana i 10 Lutego 
w Wejherowie zde-
cydowanie popra-
wi komunikację w 
tym rejonie, który 
od dawna sprawia 
kierowcom kłopoty. 
Na razie jednak trze-
ba będzie przetrwać 
utrudnienia w ruchu 
drogowym i funk-
cjonowaniu komuni-
kacji miejskiej w tej 
części Wejherowa.

Skrzyżowanie będzie miało 
formę ronda, przy czym dojazd 
do przejazdu kolejowego będą-
cego newralgicznym punktem 
miasta, będzie miało długi, bli-
sko dwustumetrowy oddzielny 
pas zjazdowy. 

„Rękaw” będzie znajdował 
się w miejscu dzisiejszego 

dzikiego parkingu przy prze-
jeździe. Część miejsc parkin-
gowych zostanie zachowana i 
urządzona.

- To skrzyżowanie jest nie-
funkcjonalne, tworzą się na 
nim  korki, sięgające ronda 
przy kościele - informuje Sta-
nisław Brzozowski, kie-

rownik Wydziału Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w Wejherowie. - Prze-
budowa powinna znacznie 
poprawić sytuację, na którą 
skarżą się kierowcy. 

Remont, finansowany w 
połowie z budżetu miasta, a w 

połowie przez samorząd woje-
wódzki (ul. Sienkiewicza jest 
drogą wojewódzką) kosztować 
będzie ok. 3 mln zł. 

Prace budowlane potrwają 
do końca października br. 
Wówczas skończą się także 
perturbacje komunikacyjne.

            MD.
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K O N D O L E N C J E

MIASTO I POWIAT

R E K L A M A

Nowoczesna diagnostyka 
pomaga i ułatwia precyzyjne 
rozpoznanie wielu chorób.

- Zauważamy, że rak jest cho-
robą, która zaczyna się bardzo 
mocno rozwijać. Jest to jedno 
z największych zagrożeń dla 
naszych mieszkańców. Uwa-
żam, że każdy sprzęt, który 
pozwala zdiagnozować chorobę 
służy mieszkańcom - powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa.

Bronchoskopia umożliwia 
dokładną obserwację dróg od-
dechowych i wykrycie ewen-
tualnych nieprawidłowości. 
Badanie pozwala również na 
pobranie wycinków zmienionej 
tkanki do badania. W pracowni 
spirometrii wykonuje się bada-
nie, podczas którego mierzy się 
objętość i pojemność płuc oraz 
przepływy powietrza znajdują-
cego się w płucach i oskrzelach. 
Pomaga to w leczeniu chorób 
układu oddechowego - astmy 
oraz przewlekłej choroby płuc.

- Wyeksploatowanie poprzed-

Dzięki finansowej pomocy urzędu Miasta Wejherowa

Nowe pracownie 
diagnostyczne 

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie otwarto pracownie diagnostyczne 
- bronchoskopii i spirometrii. Remont pomieszczeń i zakup sprzętu medycznego 
kosztował 270 tys. zł, z czego 200 tys. zł przekazał wejherowski urząd Miasta. Pra-
cownie służą diagnozowaniu schorzeń dróg oddechowych.

niego sprzętu było już tak znacz-
ne, że w zasadzie nie byliśmy w 
stanie na nim pracować. Musie-
libyśmy  zlecać wykonanie tego 
rodzaju badań innym placów-
kom. Zakup nowego sprzętu, to 
konkretne oszczędności - wyja-
śniał Andrzej Zieleniewski, 
dyrektor szpitala. - Nasza proś-
ba do sponsorów i samorządów o 
pomoc w zorganizowaniu nowej 
pracowni spotkała się ze zrozu-
mieniem. Dzięki temu udało się 
wyremontować pomieszczenia 
i kupić specjalistyczny sprzęt.

Nowa pracownia będzie prze-
znaczona do diagnostyki nowo-
tworu płuca, występujacego w 
Polsce najczęściej wśród męż-
czyzn i często również u kobiet.

Nowy sprzęt oznacza szybszą 
diagnozę, dzięki której decyzja 
o rozpoczęciu leczenia pacjenta 
podejmowana jest natychmiast. 
Szacuje się, że za parę lat cho-
roby płuc będą trzecią co często-
tliwości przyczyną umieralności 
ludzi na świecie.

Ryszard Wenta

Jak powiedział Krzysztof Bigus, kierownik Pracow-
ni Diagnostycznych Oddziału Chorób Płuc Szpitala 
Specjalistycznego, otwarcie nowych pracowni to duży 
krok w diagnostyce schorzeń układu oddechowego.

Wybory uzupełniające nie 
spotkały się z zainteresowa-
niem redzian. Do urn przyszło 
zaledwie 195 osób, co oznacza, 
że frekwencja wyniosła 19,7 
procent. Sebastian Kozioł pod-
czas ostatniej sesji Rady Miasta 
Reda otrzymał zaświadczenie o 
wyborze na radnego oraz złożył 
ślubowanie.

- Ukończyłem Wydział Za-
rządzania Akademii Morskiej 
w Gdyni, a wcześniej uzyskałem 
licencjat z socjologii w Kaszub-
sko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
w Wejherowie. Obecnie realizu-
ję swoją pasję, którą jest masaż 
leczniczy - powiedział o sobie 
radny Kozioł.

W wyborach uzupełniają-
cych w okręgu nr 6 w Redzie 
wystartowało pięć osób. Kilka 
miesięcy temu z mandatu rad-
nej zrezygnowała Hanna Ja-
niak, którą burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński zatrudnił na 

Po wyborach w Redzie

sebastian Kozioł 
nowym radnym

Pani Jolancie Bać

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

O J c a
składa 

Krzysztof hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

27-letni Sebastian Kozioł wygrał wybory 
uzupełniające do Rady Miasta w Redzie w 
okręgu nr 6. Zagłosowało na niego 67 osób.

stanowisku sekretarza miasta.
Nowy radny swoją funkcję 

będzie sprawował nieco ponad 
rok. Kolejne wybory samorządo-
we odbędą się bowiem jesienią 
2014 roku. Wtedy to redzianie 
wybiorą 21 radnych (a nie jak 
dotychczas 15), gdyż z dniem 
31 grudnia 2012 r. Reda prze-
kroczyła 20 tys. mieszkańców.                       
               (ryś)

Radny Sebastian Kozioł.
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POWIAT

- Wejherowo popiera budowę 
OPAT. Chociaż trasa obwodnicy 
nie dotyka granic miasta, jeste-
śmy jednak gorącymi orędowni-
kami tej inwestycji - oświadczył 
Piotr Bochiński, wiceprezy-
dent Wejherowa. - W naturalny 
sposób miejsca pracy dla miesz-
kańców Wejherowa i okolic roz-
ciągają się aż po Gdańsk. Lepsze 
skomunikowanie z Trójmiastem 
jest dużą szansą nie tylko dla 
naszych mieszkańców, ale także 
dla osób zamieszkujących pozo-
stałe gminy powiatu. Poparcie 
Wejherowa dla tej inicjatywy 
nie powinno budzić zdziwienia.

KOSZTOWNA
INWESTyCJA
14 miast i gmin oraz 3 powia-

ty na czele z Gdynią kilka lat 
temu rozpoczęły starania o reali-
zację tej inwestycji.  Samorządy 
wykonały studium techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowe 
i to właściwie wszystko, na co 
było stać samorządową koalicję. 

Projekt inwestycji będzie 
kosztował miliony, a budowa 
trasy ponad miliard złotych. 
To przekracza mozliwosci fi-
nansowe Gdyni, Rumi, Redy i 
Wejherowa oraz ich partnerów.

- To dobry moment na tego 
typu apele. Teraz zaczyna się 
poważna dyskusja o wykorzy-
staniu pieniędzy z Unii Europej-
skiej na infrastrukturę. Warto 
się przypomnieć w tej kwestii na 
szczeblu wojewódzkim i central-
nym. Bez wsparcia z budżetu 
krajowego i unijnego ta trasa 
po prostu nie powstanie – mówił 
Wojciech Kozłowski, współ-
autor uchwały, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wejherowo.

- Uchwalony w 1988 roku 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Redy prze-
widywał obwodnicę, która nie 
nazywała się wówczas OPAT, 
lecz Droga Czerwona. Były już 
takie momenty, kiedy wydawało 

Kiedy (i czy w ogóle) powstanie Obwodnica Północna aglomeracji trójmiejskiej?

MtK walczy o OPat!
Radni z Małego Trójmiasta Kaszubskiego, czyli z Wejherowa, 

Rumi i Redy obradowali na wspólnej sesji w sprawie budowy 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Wszyscy ze-
brani mówili jednym głosem. Do rządu RP skierowano apel o 
uwzględnienie OPAT-u w planach inwestycyjnych budowy dróg 
krajowych, bo tylko nadanie inwestycji takiej rangi otwiera 
szansę na jej dofinansowanie ze środków centralnych.

się, że temat zacznie funkcjono-
wać bardzo realnie - przypomi-
nał Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Niestety, na 
chwilę obecną OPAT-u nie ma 
w planach centralnych. Mamy 
nadzieję, że obwodnica zostanie 
wpisana na listę planowanych 
inwestycji przez samorząd wo-
jewódzki. 

CORAZ MNIEJ 
MIEJSCA
Dla Redy jest to przedsię-

wzięcie o podstawowym zna-
czeniu. Reda jest przecięta 
drogą krajową nr 6 dokładnie w 
połowie. Funkcjonowanie mia-
sta w oparciu o tak zatłoczony 
układ komunikacyjny wiąże się 
z wielkimi utrudnieniami. 

- W Redzie są rezerwowane 
tereny pod tę inwestycję, ale z 
uwagi na szybki rozwój miasta, 
jego zabudowa postępuje – pod-
kreslił burmistrz Krzemiński. 
- To jeszcze bardziej pogarsza 
sytuację. Potrzebna jest decyzja 
polityczna.

POSłOWIE MAJĄ 
WIELE DO ZROBIENIA
Podczas wspólnej sesji trzech 

rad Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego podkreślano, jak ważna 
jest budowa tej obwodnicy, 
która ma wymiar ponadlokal-
ny. Samorządowcy zapewniali, 
że będą walczyć jak lwy, aby 
droga została wpisana na listę 
planowanych dróg krajowych. 

Licznie przybyli posłowie 
Platformy Obywatelskiej za-
deklarowali, że będą dążyć do 
powstania parlamentarnego 
zespołu w sprawie powstania 
Obwodnicy Północnej Aglome-
racji Trójmiasta. Jednak dotych-
czasowych działań posłów PO 
nie docenił nawet Mieczysław 
Struk, marszałek pomorski, 
który należy do tego samego 
ugrupowania politycznego.

- Fakt jest taki, że potrzebna 
jest decyzja polityczna i żaden 

argument formalno-prawny w 
moim mniemaniu tutaj niczego 
nie zmieni. Myślę, że posłowie 
z Pomorza mają w tej kwestii 
o wiele więcej do zrobienia i 
powinni pytać, dlaczego takiej 
decyzji dotąd nie ma? Pytanie 
zasadnicze brzmi - w jakiej 
formie jesteśmy w stanie się 
przebić? Czy posłom uda się 
przekonać dyrekcję GDDKiA 
lub decydentów z Ministerstwa 
Transportu, czy też cały rząd? - 
pytał Mieczysław Struk. 

RZĄD NIE ROZuMIE
Jak przypomniał marszałek, 

od 2007 r. kierowanych było 
mnóstwo wystąpień do mini-
strów i do premiera. W samym 
czasie zmieniały się rządy. 

- Dzisiaj mogę powiedzieć z 
goryczą, że Warszawa komplet-
nie tego projektu nie rozumie 
- dodał M. Struk. 

- Bywa tak, że osoby podró-
żujące nad polskie morze jadą 
cztery godziny z Warszawy do 
Trójmiasta, po czym kolejne 
cztery godziny z Trójmiasta na 
Półwysep Helski. To sytuacja, 
która nie buduje potencjału 
turystycznego naszego woje-
wództwa - dodał na zakończenie 
Wojciech Szczurek, prezy-
dent Gdyni, lider tego projektu.

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Obwodnica Północna aglomeracji trójmiejskiej to planowana droga o ruchu przyspieszo-
nym, której głównym zadaniem będzie odciążenie ruchu na drodze krajowej nr 6. OPAT ma omijać 
tereny zabudowane Gdyni, Rumi oraz Redy, co usprawniłoby dojazd do Helu i do Wejherowa. 
Szacuje się, że całkowity koszt inwestycji może wynieść około 1,2 mld złotych.

Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej ma liczyć 14,6 km długości. Będzie ona 
przedłużeniem trójmiejskiej obwodnicy, po czym za Redą połączy się z krajową szóstką i wy-
prowadzi również ruch na Puck. 

Planuje się wykonanie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu i z możliwością poszerzenia do 
trzech pasów. Już wcześniej radni przyjęli dwie rezolucje w tej samej sprawie. Skierowano je 
do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także Marszałka Województwa.

- Upoważnia się prezydenta Wejherowa oraz burmi-
strzów redy i rumi do podjęcia wszelkich działań zmierza-
jących do pilnej realizacji zadania drogowego Obwodnica 
Północna Aglomeracji Trójmiejskiej. Stwierdza się bez-
względną konieczność budowy OPAT-u dla rozwiązania 
problemów komunikacyjnych i poprawy standardu życia 
mieszkańców północnej i zachodniej części aglomeracji 
położonej nad Zatoką gdańską. 

Apelujemy do rządu rP o uwzględnienie realizacji OPAT-
-u w planach inwestycyjnych budowy dróg krajowych jako 
bardzo istotnego elementu krajowej sieci drogowej 

- napisano w uchwałach trzech rad.
Poparcie Wejherowa dla tej inicjatywy nie powinno bu-
dzić zdziwienia - mówił wiceprezydent Piotr Bochiński.

Istotny element sieci dróg w kraju

Obwodnica Północna ma 
stanowić przedłużenie 
obwodnicy trójmiejskiej, 
łącząc ją z drogą krajo-
wą nr 6, ale omijając i 
tym samym odciążając 
Gdynię, Rumie i Redę
(mapka powyżej)
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WYDARZENIA

Haciarki oprócz prygoto-
wania prac konkursowych, na 
uroczyste wręczenie nagród, 
upiekły wspaniałe ciasta i tort 
przyozdobiony haftem. 

- Celem konkursu jest po-
znawanie, promowanie, roz-
powszechnianie piękna haftu 
– wyjaśnił Leon Wesselrig 
współorganizator konkursu.

Jury w składzie: Elżbieta 
Szymroszczy-Ball etnograf, 
Joanna Cichocka - kustosz 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie oraz Edmund 
Szymikowski - propagator i 
znawca haftu, brało pod uwagę 
zgodność z  kanonem  haftu 
kaszubskiego różnych szkół, 
atrakcyjność kompozycji oraz 

Konkurs haftu kaszubskiego

tulipan w pałacu
Po raz siódmy wręczono nagrody i dyplomy w VII Powiatowo-

-Miejskim Konkursie Haftu Kaszubskiego Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego w Wejherowie. Konkurs zorganizował Klub Haftu 
Kaszubskiego ,,Tulipan”, a uroczystość, połaczona z otwarciem 
wystawy odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie.

Pierwsza nagroda: Halina Wensierska, Teresa Dembkowska, Teresa Domnik, 
Wanda Mironkiewicz, Małgorzata Pietrzak

Druga nagroda: Katarzyna Littwin, Teresa Albecka, Zofia Magulska , Irena 
Klaman, Patrycja Magulska, Bożena Kubiaczyk

Trzecia nagroda: Maria  Michałowska, Ewa  Trocka, Ewa Świątek, Grażyna 
Browarczyk

Wyróżnienia: Jakub Pietrzak, Mateusz Pranczk, Alicja Browarczyk, Katarzyna 
Sobieraj, Mateusz Czupryniak

technikę wykonania.
- Z roku na rok coraz trudniej-

sza jest rywalizacja w konkursie, 
tym bardziej, że na wykonanie 
naprawdę ciekawej pracy potrze-
ba dużo czasu – wyjaśniła Maria 
Michałowska, w tym roku 
zdobywczyli trzeciego miejsca.  

Pani Maria przygotowała 
białą haftowaną koszulę i krawat 
(jak powiedziała, z myslą o mężu) 
oraz średniej wielkości serwetę. 
Na tyle wystarczyło jej czasu.

Do konkursu przystąpiło 20 
osób prezentując 74 m.in. serwe-
ty, serwetki, koszule, krawaty, 
torebki i inne elementy strojów. 

W programie artystycznym 
wystąpiły dzieci oraz młodzież 
z zespołu folklorystycznego z 
Luzina.

Maria Michałowska jest 
jedną z 20 uczestników 
konkursu, zorganizowa-
nego przez Klub „Tuli-
pan” po raz siódmy.

Laureaci konkursu hafciarskiego

22 czerwca SPON „Barka” 
uroczyście obchodziło rocznicę 
10-lecia poświęcenia sztandaru. 

Rocznicowe spotkanie odbyło 
się w Koleczkowie przy kapliczce 
na ul. Kamieńskiej, która od 
wielu lat jest pod opieką stowa-
rzyszenia. Ufundował ją prezes 
SPON - Wojciech Kaczkow-
ski, który w ten sposób chciał po-
dziękować Bogu za uratowanie 
życia w trudnej sytuacji.

Ks. Roman Naleziński, 
proboszcz parafii Św. Szymona 
z Lipnicy w Koleczkowie odpra-
wił przy kaplicy mszę świętą 
z muzyczną oprawą zespołu 
folklorystycznego „Koleczko-
wianie”. W uroczystej mszy św. 
obok członków Stowarzyszenia i 
mieszkańców Koleczkowa wziął 
udział wójt gminy Szemud, 
Ryszard Kalkowski. 

Niedawno wybrany wójt 
otrzymał kwiaty, życzenia i 
gratulacje od prezesa „Barki”, a 
sam zapewnił o chęci współpra-
cy i pomagania stowarzyszeniu. 

Wojciech Kaczkowski dzię-
kował wszystkim, którzy do tej 
pory pomagali osobom niepeł-
nosprawnym, m.in. wspierając 

Działają od ponad dziesięciu lat, pomagając wielu mieszkań-
com powiatu wejherowskiego. Członkowie Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie 
pielęgnują także tradycje organizacji, mającej własny sztandar. 
Poświęcono go dziesięć lat temu.

uroczystość w Koleczkowie

Dziesięć lat sztandaru
i działalności „Barki”

działania SPON. Jest wśród 
nich prywatny darczyńca z Nie-
miec, reguralnie przekazujący 
podopiecznym „Barki” sprzęt 
rehabilitacyjny.

Na koniec odczytano uza-
sadnienie Nagrody Prezydenta 
Wejherowa, którą niedawno 
otrzymał Wojciech Kaczkowski 
„za wszechstronne działania na 

rzecz osób będących w izolacji 
społecznej i środowiskowej, 
integrację osób niepełnospraw-
nych z ludźmi zdrowymi, za 
pomoc i rehabilitację medyczną, 
społeczną oraz  umożliwienie 
uczestniczenia członkom Stowa-
rzyszenia w życiu społecznym i 
kulturalnym miasta i regionu”.

AK.

Wojciech Kaczkowski (w środku), wójt Ryszard Kal-
kowski (z prawej) oraz poczet sztandarowy.
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EDUKACJA I ZABAWA

Najpierw w maju tego roku 
grupa uczniów i nauczycieli z 
Gimnazjum nr 1 im. Akademii 
Chełmińskiej przebywała w 
Wejherowie. Do ponownego 
czerwcowego spotkania doszło 
w Chełmnie, gdzie wejhero-
wianie zostali powitani przez 
dyrektor gimnazjum Mariolę 
Stachewicz  oraz nauczycieli ,a 
także przez burmistrza miasta, 
Mariusza Kędzierskiego.

Gimnazjaliści z Wejherowa 
obejrzeli prezentację multime-
dialną, przedstawiającą życie 
chełmińskiej szkoły, a potem 
zwiedzali to piękne i pełne 
zabytków miasto, w dodatku w 
ciekawy sposób. Przygotowano 
bowiem wycieczkę śladami hi-
storycznych postaci, wspólnych 
dla obu miast.

- W ratuszu, jednym z naj-
piękniejszych zabytków sztuki 
renesansowej w Polsce, zwie-
dziliśmy Muzeum Ziemi Cheł-
mińskiej. Tam poszerzyliśmy 
swoją wiedzę, m.in., na temat 
związków założyciela Wejherowa 
Jakuba Wejhera z Chełmnem – 
relacjonuje Sabina Podolska, 
nauczyciel bibliotekarz Gimna-
zjum nr 1 im. M. Kopernika w 
Wejherowie. -  Na zewnętrznej 
ścianie ratusza, pomiędzy par-
terowymi oknami, zobaczyliśmy 
pręt chełmiński – jeden z elemen-
tów pruskiego systemu miar. 
Duże wrażenie wywarł na nas 
kościół farny p.w. Wniebowzięcia 

Gimnazja nr 1 w Wejherowie oraz Chełmnie nawiązały dobre kontakty, podobnie 
jak i władze samorządowe obu miast. Wprawdzie obecnie nauczyciele i uczniowie 
szkół wypoczywają na wakacjach, ale w czerwcu, jeszcze przed końcem roku szkol-
nego po raz kolejny mieli okazję się spotkać. Wejherowianie pojechali bowiem do 
Chełmna z rewizytą.

NMP, w którym znajdują się 
relikwie Świętego Walentego. 
Podczas spaceru po mieście na 
chwilę przysiedliśmy na ławeczce 
zakochanych, bo Chełmno to 
przecież Miasto Zakochanych.  
Średniowieczne miasto zachwy-
ciło nas swoim urokiem, a go-
ścinność i życzliwość gospodarzy 
spotkania na zawsze pozostanie 
w naszych sercach.

Gimnazjaliści i nauczyciele  
z Wejherowa obejrzeli mury 
obronne, chełmińskie bramy 
(m.in. Grudziądzka i Prochowa), 
parki oraz dywany kwiatowe 
w kształcie serc na Nowych 
Plantach. 

Co ciekawe, w budynku za-
przyjaźnionego Gimnazjum nr 
1 im. Akademii Chełmińskiej 
mieściła się dawniej Akademia 
Chełmińska, będąca kolonią 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jeszcze wcześniej było tam 
Studium Particulare, czyli wyż-
sze gimnazjum, do którego, 
zdaniem historyków, uczęszczał 
sam Mikołaj Kopernik. 

Wizytę wejherowian w 
Chełmnie urozmaiciły zaję-
cia plastyczne i sportowe w 
tamtejszej szkole. Jak mówią 
zgodnie uczestnicy wycieczki, 
żal było wyjeżdżać z gościnnego 
Gimnazjum nr 1 i z pełnego 
atrakcji Chełmna. Na szczęście 
oba gimnazja dopiero rozwijają 
współprace, więc okazji do spo-
tkań z pewnością będzie więcej.

Niegdyś był tam sam Jakub Wejher...

Młodzież z Wejherowa
odwiedziła chełmno

Od wizyty delegacji Wejherowa w marcu 2012 roku rozpoczę-
ła się współpraca miasta Wejherowa i Chełmna. Przedstawiciele 
Rady Miasta Wejherowa i Urzędu Miasta spotkali się wówczas z 
władzami Chełmna i omówili plany współpracy miast. Jednym 
z jej elementów miała być wymiana młodzieży. 

Dlatego w październiku 2012 roku zastępca prezydenta 
Wejherowa Bogdan tokłowicz oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 
Małgorzata Zaleska również odwiedzili gościnne Chełmno, co 
zapoczątkowało współpracę pomiędzy Gimnazjum im. Akademii 
Chełmińskiej w Chełmnie i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Wejherowie.

Aby zaprezentować swój projekt wejherowianie zabrali spory 
bagaż, m.in. laptopa, projektor multimedialny, bezprzewodowy 
system interaktywny, tablicę interaktywną , plakaty, zdjęcia, ulotki, 
gazety. Prezentacją na festiwalu zajęło się czterech przedstawicieli 
26-osobowego zespołu, a reszta dzieci kibicowała im w Wejherowie. 
Korzystając z Lynca 2010 uczniowie w Wejherowie połączyli się z 
reprezentantami w stolicy i dzięki temu mogli rozmawiać z eksper-
tami , poczuć atmosferę festiwalu i emocje, które mu towarzyszą.

Razem z wychowawcą IIb, Weroniką Adamską  i opiekun-
kami: Alicją Megger-Szlas i Marleną Marczyńską, dzieci z 
„jedenastki”  były w centrum zainteresowania wielu uczestników 
Festiwalu. Przed i po imprezie uczniowie zwiedzili Centrum Nauki 
Kopernik, a także samą Warszawę.

Kilka dni później Szkoła Podstawowa nr 11 zgłosiła swój udział 
w następnej edycji Szkoły z Klasą 2.0. 

Tegoroczny projekt dotyczył praw dziecka. Uczniowie byli 
bardzo zaangażowani we wszystkie działania. Podczas zajęć w 
ramach projektu czytały opowieści związane z prawami dziecka, 
a także samodzielnie poszukiwali w internecie informacji na temat 
zagadnień związanych z projektem. Z powodzeniem wykonali za-
dania, przewidziane w projekcie, a nagroda za ich trud był udział 
w festiwalu w Centrum Kopernika. Gratulujemy!

uczniowie klasy IIb ze Szkoły Podstawowej 
nr 11 w Wejherowie uczestniczyli w Ogólno-
polskim Festiwalu Projektów w ramach pro-
gramu Szkoła z Klasą 2.0. Festiwal odbył się 
w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie a 
zakwalifikowało się tam 50 zespołów ze szkół 
z całej Polski. Wśród trzech reprezentacji Po-
morza w stolicy były „Bystrzaki” z Wejherowa. 

Program szkoła z Klasą 2.0

Dzieci z sP 11
na festiwalu
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Przez sztukę do unii Europejskiej

Niesłyszący artyści

 Efektem końcowym ma być 
przygotowanie przedstawienia 
„Rumpelstiltskin”, wystawio-
nego w Instytucie Słuchu i 
Komunikacji we Frankenthalu 
w Niemczech w grudniu 2013 r. 

- Udział w projekcie jest bar-
dzo ważny, ponieważ pozwala 
kształtować w uczniach postawę 
otwartości na drugiego człowie-
ka, zwłaszcza wobec osób sły-
szących. Tak, by młodzież m.in. 
poza środowiskiem niesłyszą-
cych potrafiła wyrażać poglądy, 
dzielić się doświadczeniami, pre-
zentować dokonania artystycz-
ne - mówi koordynator projektu 
w ośrodku wicedyrektor Edyta 
Dawidowska. - Jednocześnie 
może przedstawić swój punkt 
widzenia na problemy funkcjo-
nowania młodego człowieka we 
współczesnym świecie, przez 
pryzmat niepełnosprawności. 

Partnerzy projektu uczest-
niczyli w wizytach na terenie 
Turcji, Niemiec i Węgier, a teraz 
- w Polsce. W wejherowskim 
ośrodku poznali metody pracy 
w  szkole, organizację placówki, 
możliwości kształcenia na róż-
nych poziomach edukacyjnych 
dzieci i młodzieży niesłyszącej. 
Goście zwiedzali również zabyt-
ki Wejherowa oraz nasz region. 

Mogli też obejrzeć wystawę 
pokonkursową plakatów  do 
bajki „Rumpelstiltskin”, pre-
zentowaną w siedzibie WCK 
w dniach 17-24 czerwca br. To 
efekt międzynarodowego kon-
kursu, który odbył się w ramach 
projektu Comenius.

Na terenie ośrodka, w to-
warzystwie Edyty Dawidow-
skiej, goście uczestniczyli w 
zajęciach dydaktycznych, spo-
tkali się nauczycielami oraz z 
uczniami. Byli zaciekawieni 
procesem edukacyjnym  me-
todą ustną.  W Wejherowie od 
początku istnienia szkoły  uczy 
się dzieci mowy dźwiękowej, 
wspomaganej umiejętnością 
odczytywania mowy z ust. Taka 
metoda stwarza uczniom z ubyt-

W ośrodku dla niesłyszących w Wejherowie gościli uczestnicy unijnego projektu: 
Program „uczenie się przez całe życie” Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty 
Szkół, realizowanego przez ośrodek w latach 2012-2014. Artystyczny program „Niesły-
szący uczniowie tworzą teatr dla słyszących (na podstawie bajki braci Grimm „Rum-
pelstiltskin”), jest realizowany przez uczniów czterech szkół partnerskich.

kiem słuchu pełniejszej szansę 
integracji ze społeczeństwem 
oraz daje możliwości bardziej 
samodzielnego funkcjonowania 
w życiu codziennym. 

Wizyta przyniosła korzyści 
obu stronom. Była bowiem 
okazją do wymiany doświad-
czeń i porównania standardów   
systemów edukacyjnych  osób 
z uszkodzonym słuchem w 
różnych krajach, a zarazem - co 
wydaje się być najbardziej istot-
ne - ciekawym spotkaniem inte-
gracyjnym. Można było się lepiej 
poznać, wspólnie uczestniczyć w 
interesujących wydarzeniach, co 
z pewnością pozostawi niezatar-
te  wrażenia. 

Dzięki temu projekt będzie 
bardziej dynamiczny, każdy bę-
dzie miał szansę na wymyślenie 
i stworzenie czegoś nowego co 
zaowocuje wspólnym prawdzi-
wie europejskim artystycznym 
przedsięwzięciem.

Katarzyna 
Ruta-Rakowska

1. Pfalzinstitut für Hören 
und Kommunikation z Fran-
kenthalu (Niemcy) – Instytut 
Słuchu i Komunikacji.

2. Dr Török Béla Ovoda, 
Altalanos Iskola, Specialis 
Szakiskola, Egyseges Gy-
ogypedagogiai Modszertani 
Intezmeny Es Diakotthon w 
Budapeszcie (Węgry) – Szko-
ły im. Dr Beli Töröka.

3. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 
2 dla Niesłyszących w Wej-
herowie (Polska).

4. Kepez Isitme Engelliler 
Ilkögretim Okulu w Antalyi 
(Turcja) – Przedszkole i szko-
ła dla niesłyszących.

Od 2011 r. powiat wejhe-
rowski uczestniczy w projekcie  
„Pomorskie dobry kurs na edu-
kację. Wspieranie uczniów o 
szczególnych predyspozycjach 
w zakresie matematyki, fizyki i 
informatyki”, pod nazwą „Zdolni 
z Pomorza”.  

Jego celem jest stworzenie 
warunków równych szans edu-
kacyjnych uczniom posiadają-
cym szczególne predyspozycje 
w zakresie matematyki, fizyki i 
informatyki poprzez wspieranie 
uczniów uzdolnionych. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbyło się uroczyste 
podsumowanie powiatowej edycji Projektu „Zdolni z Pomorza”, realizowanego 
przez Departament Edukacji i Sportu urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie.

W trzech powiatowych szko-
łach ponadgimnazjalnych: ZSP 
nr 1 i ZSP nr 2 w Wejherowie 
oraz ZSP nr 1 w Rumi przy-
gotowano 5 pracowni przed-
miotowych, w których odbywa-
ją się zajęcia pozalekcyjne ze 
wspomnianych przedmiotów 
na poziomie gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym. Łącznie  
w 12 grupach w zajęciach bie-
rze udział 120 uczniów, którzy 
otrzymują stypendia. Nauczy-
ciele realizują z uczniami autor-
skie programy, monitorowane 

przez koordynatorów z wyż-
szych uczelni. Nad realizacją 
działań czuwa koordynator 
Lokalnego Centrum Naucza-
nia Kreatywnego, Krystyna 
Redlicka -  dyrektor Powia-
towego Zespołu Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznych w 
Wejherowie. 

Centrum realizowało rów-
nież inne przedsięwzięcia, takie 
jak wycieczka integracyjno-na-
ukowa do Torunia i wizyta w no-
woczesnym zakładzie Thomson 
Reuters w Gdyni.

Matematyka, fizyka, informatyka

Zdolni z Pomorza

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie 22 lipca o godz. 14.00 otwarta zostanie wystawa 
„Nazywano ich słowińcami”, przygotowana z okazji 50-lecia 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wystawa opowiada o kultu-
rze ewangelickiej ludności kaszubskiej, nazywanej Słowińcami, 
która w XIX wieku stanowiła już tylko niewielką grupę, osiadłą na 
trudno dostępnych terenach położonych nad jeziorami Łebsko 
i Gardno. Zwraca uwagę na charakterystyczne budownictwo 
słowińskie, przedmioty codziennego użytku, źródła utrzymania 
i zajęcia związane z codzienną egzystencją.  

Podczas otwarcia 22 lipca zaplanowano m.in. pokaz szycia sieci 
rybackich, pokaz tkania krajek, degustację chleba słowińskiego.

Ututułowany (m.in. Grand Prix ostatniego Festiwalu Pieśni 
o Morzu) i coraz bardziej znany wejherowski zespół Art’n’Voices 
od niedawna ma siedzibę w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W pałacu w parku młodzi 
artyści będą mogli spotykać się na próbach i koncertować. 

Umowę o współpracy podpisali: Anna Rocławska, Tomasz 
Chyła oraz dyrektor muzeum - Tomasz Fopke (na zdjęciu).

słowińcy znad morza i jezior

Muzeum siedzibą zespołu

art’n’Voices

Partnerzy Projektu
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ROZMAITOŚCI

Najpierw bedzie można po-
znać grupę „Kroke”, kojarzoną 
z muzyką klezmerską z silnymi 
wpływami bałkańskimi. Aktual-
nie w swej twórczości balansuje 
pomiędzy gatunkami, czerpiąc 
inspiracje z muzyki etnicznej 
całego świata, wzbogacając 
improwizacjami - tworzy swój 
własny, charakterystyczny styl. 
Zespół, który koncertuje w całej 
Europie, zagra w Wejherowie 
20 lipca (sobota), o godz. 20.00 
(bilety 25 zł).

27 lipca zaplanowano spo-
tkanie z Patrycją Markowską 
oraz Sebastianem Karpie-
lem-Bułecką i zespołem „Za-
kopower”. Te gwiazdy polskiej 
muzyki rozrywkowej wystapią 
podczas imprezy rekreacyjnej. 
„Złote przeboje na wakacjach”. 
Wejherowskie Centrum Kul-
tury zaprasza mieszkanców i 
wakacyjnych gości do parku, a 
dokładnie do amfiteatru 27 lipca 
(sobota), w godz. 16.00 – 22.00. 
Wstęp wolny.

W wejherowskim parku 
odbywa się także Muzyczne 
Lato w Parku czyli niedziel-
ne popołudniowe koncerty na 
małej scenie, rozpoczynające się 
zawsze o godz. 17.00. 

Wakacyjny program imprez w Wejherowie obfituje w interesujące i 
różnorodne koncerty. W najbliższą sobotę 13 lipca w Filharmonii Ka-
szubskiej wystąpi „Wolna Grupa Bukowina” (godz. 19.00), a w niedzielę 
w parku zespół „Formacja” zaprezentuje szanty. W drugiej połowie 
lipca zobaczymy i usłyszymy jeszcze kilku znakomitych wykonawców, 
zaproszonych do miasta przez Wejherowskie Centrum Kultury.

W najbliższą niedzielę 14 
lipca usłyszymy tam „Forma-
cję”, grupę grającą i śpiewającą 
szanty. Brzmienie dud, fletów, 
akordeonu, czy mandoliny (a 
także gitar i kontrabasu) sy-
tuuje „Formację” w szeroko 
pojętym nurcie folkowym. 

W ramach Muzycznego 
Lata w Parku 21 lipca za-
gra ALMOST JAZZ GRO-
uP (standardy jazzowe), a 
tydzień później wejherowski 

duet Agnieszka Kostencka i 
Andrzej Marczyński (poezja 
śpiewana).

Kolejne gwiazdy zabłysną 
w Wejherowie w sierpniu, a 
wśród nich przede wszystkim 
znakomita wokalistka jazzowa 
Aga Zaryan, która wystąpi 29 
sierpnia w sali koncertowej Fil-
harmonii Kaszubskiej.  Bilety w 
cenie 60 zł w sprzedazy w WCK.

Szczegóły na stronie: www.
wck.org.pl

Letnie koncerty w Filharmonii i w plenerze

Jazz, rock, szanty
i poezja śpiewana

Zakopower wystąpi w Wejherowie 27 lipca, podczas 
imprezy rekreacyjnej „Złote przeboje na wakacjach”.

Wakacyjny remont na Kopernika

studenci WutW
nie próżnują

Siedziba Wejhe-
rowskiego uniwer-
sytetu Trzeciego 
Wieku będzie wkrót-
ce wyglądała impo-
nująco. Zadbali o 
to sami słuchacze 
tej placówki, którzy 
latem bezinteresow-
nie odnawiają ele-
wację budynku przy 
ul. Kopernika 13. 

- Z naszych oszczędności 
kupiliśmy farby i niezbędny 
sprzęt, a wykonaniem zajęli się 
nasi koledzy, Staś Zaraziński i 
Kazik Wójcik, którzy świetnie 
sobie radzą - informuje Kry-
styna Laskowska, korody-
nator WUTW. - Oczywiście 
wszystko odbywa się za zgodą 
Wejherowskiego Zarządu Nie-
ruchomości Komunalnych.

Mimo wakacyjnej przerwy 
w zajęciach, do siedziby uni-
wersytetu przychodzą latem 
także inni studenci i studentki. 
Pomagają przy przygotowaniu 
remontu oraz sprzątaniu. 
Wiadomo, że przy tego rodza-
ju przedsięwzięciu pracy jest 
sporo, ale jest też okazja do 
spotkań i rozmów w gronie 
życzliwych, zaprzyjaźnionych 
osób. Jak zwykle w WUTW.

W pogodny lipcowy poniedziałek przy pracy na drabi-
nach zastaliśmy Stanisława Zarazińskiego (wyżej) i Ka-
zimierza Wójcika. Mimo, iż panowie nie są fachowcami, 
starają się wykonać zadanie dobrze i solidnie.

Wejherowskie Centrum 
Kultury zaprosiło dzieci na 
wakacyjne warsztaty arty-
styczne, m.in. na zabawy 
z plastyką, projektowanie 
mody, a także studio pio-
senki i wokalu. Najmłod-
si mieszkańcy Wejherowa 
mogą rzeźbić w drewnie i 
glinie oraz wykonywać mo-
zaiki ceramiczne. 

Wakacyjne zajęcia trwają 

od początku lipca, a w tym 
miesiącu zaplanowano jesz-
cze spotkania pod nazwą: 
„Animacja dla każdego”. 

Zajęcia, odbywające się 
w dniach 15 – 19 lipca pro-
wadzi Eugeniusz Gordzie-
juk – szef produkcji Stu-
dia Miniatur Filmowych w 
Warszawie, Wiesław Zięba 
– reżyser, artysta malarz, 
rysownik karykaturzysta, 

Szymon Adamski – grafik 
komputerowy, montażysta. 
Warsztaty są realizowane 
przez Studio Miniatur Fil-
mowych w Warszawie, a 
dofinansowane ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego

Uczestnicy realizują film 
dokumentalny o prowadzo-
nych warsztatach. Zajęcia są 
przeznaczone dla uczniów od 

szóstej klasy szkoły podsta-
wowej wzwyż.  

 Dla uczniów szkół gimna-
zjalnych i starszych przygo-
towano inną propozycję. 

Na warsztatach „Tworze-
nie wideoklipu” uczestnicy 
realizować będą pełnowar-
tościowy teledysk, którym 
zespół muzyczny lub wy-
konawca będzie promował 
swoją twórczość. 

Prowadzącym będzie zna-
ny twórca Yach Paszkiewicz. 

Zajęcia zaplanowano w 
dniach 22-25 lipca, a spotka-
nie organizacyjne odbędzie 
się 22.07 o godz. 16.00.  

Informacje i zapisy: 
Wejherowskie Centrum 
Kultury: 58 672 27 75 wew. 
47, www.wck.org.pl

 Wakacyjne zajęcia dla 
dzieci odbywają się również 

w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. 
Kaszubskiej w Wejherowie. 

Zaplanowano m.in. przed-
stawienia teatralne: 12 lipca 
o godz. 10.00 mozna tam 
obejrzeć „Dziadka do orze-
chów”, a 19 lipca o tej samej 
porze - „Przygody Małpki 
Miki-Fiki”.

Szczegóły na stronie:
biblioteka.wejherowo.pl

ciekawe zajęcia dla dzieci i dla młodzieży
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SPORT

Sukces na matach w Żu-
kowie odniosła Agata Syska, 
najlżejsza zawodniczka katego-
rii wagowej do 26 kg, która na 
dodatek musiała stawić czoła 
chłopcom (startowali razem z 
dziewczętami w tym roczniku). 

Agata nie przestraszyła się 
rywali i wywalczyła brązowy 
medal. Doznała porażki w walce 
o finał z zawodnikiem Conrada 
Gdańsk, który ostatecznie zwy-

W Rzeszowie odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb 
Mundurowych w kickboxingu w wersji pointfighting oraz 
kick-light. Wejherowską Straż Miejską reprezentował uty-
tułowany zawodnik, trener Wejherowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego, Rafał Karcz. W wersji pointfighting w finale 
pewnie na punkty pokonał Tomasza Adamusa (Komenda 
Powiatowa Policji Starachowice) zostając Mistrzem Polski 
w wadze do 63 kg. 

W formule kick-light (walka ciągła z kopnięciami na uda) 
Rafał Karcz wywalczył medal brązowy.

 ZaKŁaD usŁug KOMuNaLNYch 
 w Wejherowie sp. z o.o. informuje:                

Od 1 lipca br. w Wejherowie obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

Zakład usług Komunalnych sp. z o.o. na bieżąco dostarcza do Mieszkańców worki do selek-
tywnej zbiórki odpadów. Worki dostępne są również w siedzibie Spółki - Biuro Obsługi Klien-
ta, wejście od ul. Staromłyńskiej.

ciężył w tej kategorii wagowej. 
Drugi brąz dla Wejherowa 

wywalczył  Szymon łomiń-
ski, który po bardzo dobrych 
walkach, nie zdołał jednak 
wygrać walki półfinałowej. Szy-
mon zakończył rywalizacją na 
trzecim miejscu. 

Pierwszy raz na zawodach 
wystartowała Julia Sadow-
ska, która została sklasyfiko-
wana na miejscach 9-12.

W żukowie rozgrano zawody w judo o Puchar 
Burmistrza Gminy żukowo. W zawodach nie za-
brakło zawodników Wejherowskiej Szkółki Judo, 
trenujących pod okiem Macieja Syski i Mariusza 
Jaszewskiego. 

Judo. Zawody w Żukowie

Dwa brązowe 
medale

Kickboxing. sukces Karcza

Mistrz Polski
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Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

  OGŁOSZENIA  DROBNE 
nierUcHomoŚci
Mam mieszkanie do wynajęcia- Wej-

herowo, osiedle kaszubskie przy Centrum 
Handlowym CK. Mieszkanie 2 pokojowe, 
całkowicie wyposażone i umeblowane.

 Tel. 503 810 325
 * * *
Mam do wynajęcia lokal o pow. 60 m 

kw. na działalność gospodarczą Wejhe-
rowo, ul. Kopernika 19. Tel. 507 708 413

 * * *
Wynajmę mieszkanie  nowe, dwupo-

kojowe z aneksem  kuchennym, nieume-
blowane (telefon, internet) w Wejherowie 
ul. Sikorskiego. Tel. 512 627 513.

 * * *
Mam mieszkanie do wynajęcia - Wej-

herowo, Osiedle Kaszubskie przy Centrum 
Handlowym „Kaszuby”. 

Mieszkanie 2-pokojowe, całkowicie 
wyposażone i umeblowane. 

Tel. 503 810 325
 * * *
Sprzedam mieszkanie 39 m kw. W 

Wejherowie, wysoki parter, duży pokój plus 
kuchnia z aneksem, piwnica, ogród. Super 
lokalizacja. Tel. 530 773 331.

 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 

26 m kw. Osiedle Staszica, IV piętro, po 
remoncie, pozostaje zabudowa kuchni i 
lodówka. Tel. 798 300 668

Hel, samo centrum, mieszkanie 3-po-
kojowe, I piętro do 9 osób minimum 3 doby 
50 zł od osoby. Tel. 604 915 138

sPrzedam
Sprzedam tanio 10 szt. płyt styropia-

nowych o wymiarach 1m x 1m x 10cm 
pokrytych papą do ocieplania dachu. 

Tel. 58 672 57 96
 * * *
Lodówkę  włoską  indesit,  poj. 170 l, 

pralkę automatyczną – okazyjnie, b. dobry 
stan. Tel. 500 658 022

  * * *
Sprzedam wózek inwalidzki, nowy.
Tel. 604 915 138
 * * *
Odkurzacz piorący – nowy, 500 zł. 
Tel. 58 778 17 35
 * * *
Komplet wypocz. – kanapa i sofa 

– rozkładane 800 zł; kanapka narożna z 
rozsuwanym stołem do jadalni – 220 zł; 
komplet mebli młodzieżowych z biurkiem 
200 zł. Tel. 604 915 138

 * * *
Łóżko drewniane piętrowe wraz z 

materacami. Tel. 512 651 142
 * * *
Nowe podręczniki do gimnazjum, wy-

brane przedmioty, tanio. Tel. 512 651 142
 * * *
Sprzedam kuchnię gazową 4-palni-

kową plus piekarnik. Stan bardzo dobry. 
Tel. 530 773 331.
 * * *

Sprzedam stół okrągły rozkładany 
plus bufet 2-częściowy z drzewa w kolorze 
kasztan. Tel. 530 773 331

 * * *
Kanapę dwuosobową z pojemnikiem 

na pościel w bardzo dobrym stanie, 
wymiary 2,2x0,90, po rozłożeniu 2,2x1,2 
m. Cena 450 zł. 

Tel. 58 679 11 26 lub 728 148 516
 * * *
Sprzedam FELGI stalowe 15 rozstaw 

śrub 5X112 Passat, audi cena 40 zł. 
Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam Dysk twardy 80 GB, cena 45 

zł. Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam oponę do roweru górskiego 

26 cali cena 10 zł. Tel. 516 256 424
  * * *
Oddam za 25 zł reklamówkę ubrań dla 

chłopca na 116 cm w tym 3 pary butów, 
czapeczki z daszkiem, bluzy ,spodnie 
łącznie 14 szt.

Tel. 505 816 262 Wejherowo.
 * * *
Dwie sztuki felg wraz z oponami zimo-

wymi do Saba 93. 200 zł. Tel. 511 080 433
 * * *
Kultowe radio samochodowe Kurier – 

sprawne. 100 zł. Tel. 511 080 433
 * * *
Komplet wypoczynkowy 3+2+1 

(kanapa i sofa rozkładane) 800 zł, kanapka 
narożna z rozsuwanym stołem do jadalni 
220 zł, komplet młodzieżowy z biurkiem 
200 zł. Tel. 604 915 138

KUPiĘ
Kupię drewno opałowe. 
Tel. 512-627-176

motoryzacyJne
CITROËN C 3 1,1 benz. 2003 r., przebieg 

73.000 km, stan bardzo dobry, kolor  błękit, 
garażowany, serwisowany w ASO, cena 
11.900 zł, tel. 691 654 646

 * * *
Sprzedam Opla tigre 1996 rok, 175 tys. 

km przebieg, opłaty aktualne klimatyzacja, 
alufelgi, radio, elektryczne szyby, czarna 
3600 zł. k/ Luzina. Tel. 506 295 619

 * * *
Sprzedam przyczepę 1998 rok  2 osiowa 

stelaż, plandeka 3 m dł. 1,5 szer. 1,70 wys. 
opłaty aktualne. zarejestrowana na lekka  
CENA 3400 zł. k/ Luzina. 

Tel. 506 295 619
 * * *
Sprzedam skuter  zumico 2008 rok 

opłaty aktualne przegląd 2014, 1 właściciel, 
nowy akumulator, 4-suwowy, po wymianie 
oleju, kufer, czerwono szary ,wszystko 
sprawne kask szczękowy 50 zł. Cena 1350 
zł k/Wejherowa.  Tel. 506 295 619

 * * *
Sprzedam samochód Mazda 323 f 

rocznik 1992 1,6 benzyna, bardzo mały 
przebieg: 140 tys. Stan bardzo dobry. Cena 
1500 zł. Tel. 602 214 365

Praca
Szukam pracy  - kierowca kat. B C D 

E, aktualne wpisy w prawie jazdy, karta 
kierowcy, doświadczenie. Tel. 667 645 522

 * * *
Poszukuje każdej pracy fizycznej, chęt-

nie ciężkiej na terenie Wejherowa i okolic. 
Tel. 501 034 804

 * * *
Młody emeryt poszukuje pacy jako kon-

serwator (złota rączka, ślusarz, hydraulik z 
uprawnieniami gazowymi i elektrycznymi 
do 1kV.  Tel. 692 828 655

 * * *
Młoda dziewczyna szuka pracy. Wejhe-

rowo i okolice. Tel. 519 396 979
 * * *
Nauczyciel muzyki - emeryt w Wejhe-

rowie, udziela lekcji gry na gitarze, akorde-
onie, mandolinie, skrzypcach- za niewielką 
opłatą. Tel. 665 570 808 

 * * *
Zlecę wywiercenie studni. 
Tel. 512-627-176

Pomoc
Przyjmę ubrania dla chłopca od 1 roku 

do 3 lat – buty, sweterki, spodnie, kurtki, 
zabawki. Tel. 725 171 656

 * * *
Rodzina wielodzietna przyjmie wózek 

spacerowy dla dziecka. Tel. 516 591 904
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Multikino w Rumi (Galeria Rumia, ul. Sobieskiego) zaprasza 
w lipcu na dwie ciekawe imprezy: 19 lipca od godz. 22.00 od-
będzie się maraton filmowy „Kac Vegas” (trzy filmy pod tym 
tytułem), a 22 lipca o godz. 20.00 - na dużym ekranie zagra i 
zaśpiewa amerykańska gwiazda rocka, Bruce springsteen. 

Dla naszych Czytelników mamy bezpłatne zaproszenia do 
kina: jedno podwójne zaproszenie na maraton 19 lipca oraz dwa 
podwójne zaproszenia na koncert 22 lipca.

Aby je otrzymać należy wysłać e-maila na adres: redakcja@
pulswejherowa.pl, podając swoje imię i nazwisko. Proszę też 
napisać, na którą imprezę chcecie się Państwo wybrać.

Jako temat e-maila prosimy napisać: zaproszenie do kina. 
Spośród nadawców wylosujemy osoby, które otrzymają bilety i 
odpiszemy do nich.

Zaproszenia do Multikina

Kameralna sala kinowa w Wejherowskim Centrum 
Kultury zaprasza o godz. 19.00 na seanse filmów:

11 - 13 lipca:  
KONIEC CZASu. WSZySTKO ZACZyNA SIĘ TERAZ
Twórcą filmu jest Peter Mettler, który z kamerą przemierza 

świat, aby zbadać ludzkie koncepcje czasu. Jego film jest urzeka-
jącym połączeniem filmu dokumentalnego i spekulacji filozoficznej, 
poszerzającej ludzkie horyzonty. Jest nie tylko obrazem oszała-
miającym wizualnie, lecz przede wszystkim bogatym we wnikliwe 
przemyślenia na temat natury czasu. 

15 - 16 lipca oraz 18 - 20 lipca:  KWARTET
Przewrotna komedia o życiu i miłości w reżyserii Dustina Hoff-

mana. Prawdziwy popis gry aktorskiej w wykonaniu gwiazdorskiej 
obsady: laureatki dwóch Oscarów Maggie Smith, jednego z najsłyn-
niejszych brytyjskich komików Billy’ego Connolly’ego, nominowanej 
do nagrody Akademii Pauline Collins i dwukrotnie nominowanego 
do Oscara Toma Courtenaya. To będzie niepowtarzalny koncert, w 
którym światowej sławy kwartet znów zaśpiewa razem. Na scenie 
spotkają się Jean – ekscentryczna diva, jej pierwszy mąż – Reggie, 
lubieżny Wilfred oraz roztrzepana Cissy. Tego wieczoru wyjdą na 
jaw ich sekrety.

W lipcu br. można będzie jeszcze zobaczyć film Kevina Mac-
donalda „Marley” oraz „Sanctuary” w reż. Norah McGettigan.

Rezerwacja i sprzedaż: na stronie www.wck.org.pl oraz pod 
nr tel. 795-453-133 lub bezpośrednio w kasie WCK.  

Bilety: 2D - 14 zł normalny, 12 zł ulgowy, 10 zł grupowy (min. 
10 osób), 3D - 16 zł normalny, 13 zł ulgowy, 12 zł grupowy.

Blisko, tanio, rodzinnie

Kino w WcK 


